
 Regulament apel de finanțare pentru sectorul cultural independent 
  

     

  

Dispoziții generale 

  

1. Prezentul regulament reglementează procedura privind atribuirea, de către Fundația Județeană 

pentru Tineret Timiș, de spații și infrastructură tehnică administrate de FITT către organizații din 

sectorul cultural independent, destinate activităților culturale.  

2. Apelul de finanțare este susținut exclusiv din resursele Fundației Județene pentru Tineret Timiș. 

3. Comunicarea oficială se va desfășura exclusiv pe adresa de e-mail finantare.cultura@fitt.ro .  

4. Solicitanții pot adresa întrebări clarificatoare până în data de 20 aprilie 2021. 

  

Criterii de eligibilitate 

 

1. Solicitanții eligibili sunt operatorii culturali, grupurile informale și artiștii independenți ce 

organizează activități culturale în județul Timiș.  

2. Propunerea de eveniment/proiect a fost trimisă pe baza formularului indicat în anunț.  

3. Propunerea de eveniment/proiect a fost trimisă până la termenul stabilit prin prezentul 

regulament;  

4. Propunerea de eveniment/proiect se încadrează în sfera culturală.  

5. Evenimentele propuse țin cont de regulile de distanțare fizică și de protecție pentru prevenirea 

răspândirii COVID-19 în vigoare. 

6. Activitățile propuse sunt în concordanță cu valorile promovate de FITT (spiritul drepturilor 

universale ale omului, tradițiilor umaniste, interculturalității, valorilor democrației, principiile 

fundamentale ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei). 

 

 

Criterii de excludere solicitanți 

  

1. Furnizarea de informații false în documentele prezentate sau lipsa informațiilor solicitate de 

finanțator, în condițiile și termenul solicitat;  

2. Evenimentul de lansare (dacă se utilizează infrastructura pentru repetiții) nu se realizează în 

infrastructura deținută/administrată de FITT; 

3. Evenimentele/activitățile nu prevăd respectarea normelor de prevenire a răspândirii COVID-19; 

4. Solicitanții nu respectă condițiile enunțate la punctul anterior. 

 

Calendarul apelului 

  

● 21 aprilie, ora 23:59: deadline pentru completarea formularului; 
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● 26 aprilie: FITT publică lista organizațiilor care vor fi contactate pentru a intra în etapa 2 de selecție 

- interviu; 

● 5-7 mai: desfășurarea interviurilor; 

● 10 mai: se publică agenda de evenimente găzduite/sprijinite în anul 2021 de către FITT. 

 

Aplicarea și selecția solicitanților 

 

1. Înscrierea solicitanților în cadrul apelului, prin formularul următor: 

https://forms.office.com/r/uhZWszE21V până la data înscrisă în calendar;  

2. Selecția preliminară a proiectelor/evenimentelor înscrise prin formular, de către comisia de 

evaluare desemnată de finanțator;  

3. Interviu cu solicitanții selectați, împreună cu comisia de evaluare;  

4. Publicarea agendei de evenimente găzduite/sprijinite de către FITT.  

 

Comisia de evaluare  

 

Comisia de evaluare va fi formată din 5 membri ai Fundației Județene pentru Tineret Timiș, aleși dintre 

angajații cu atribuții în domeniul cultural.  

 

Resurse disponibile  

  

1. Spațiile disponibile pentru utilizare în cadrul unor evenimente artistice/culturale: 

● Sala de spectacole (capacitate de până la 450 locuri); 

● Studio pentru teatru (capacitate până la 70 locuri); 

● Grădină pentru desfășurare evenimente (capacitate de 100 locuri pe scaun, 300 locuri în 

picioare);  

● Galeria de artă (suprafață de 200 mp);  

● Centre de tineret în cartiere (5 centre de tineret în cartiere diferite ale Timișoarei); 

● Săli coregrafie pentru repetiții sau performance (sală rotundă balet - 150 mp, sală 

dreptunghiulară - 80 mp); 

● Studio coregrafie (30 mp) 

● Săli pentru activități educaționale, ateliere, ședințe de lucru etc. (8 săli cu suprafețe între 

25 și 40 mp); 

● Hol expozițional parter (700 mp) 

● Hol expozițional etaj I (300 mp) 

2. Pe lângă spațiile de utilizare, FITT pune la dispoziția solicitanților și infrastructură tehnică necesară 

desfășurării propunerilor de activități, evenimente sau proiecte culturale.  

3. Propunerile de activități/evenimente/proiecte ce au ca spațiu de desfășurare centrele de tineret 

se vor desfășura exclusiv fără a se percepe taxă de participare pentru public.  

4. Dacă se percep taxe de participare, organizatorii trebuie să acopere integral costurile aferente 

utilităților pentru perioada în care aceștia folosesc spațiul. Totodată, un procent din taxele de 
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participare va fi direcționat către FITT, astfel încât acesta să acopere mentenanța și dezvoltarea 

infrastructurii culturale. 

 

 


